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Em um domingo quando eu estava conduzindo mais um passeio cultural da empresa  Porto 

Seguro com as bicicletas elétricas Felisa, ao parar no Pateo do Collegio, observei um senhor 

com 3 crianças, todos com bicicleta, sendo que um das crianças era uma garotinha bem 

pequena. Eles me chamaram atenção e resolvi abordá-los.  

Foi excelente, pois conheci uma pessoa maravilhosa, divertidíssima e um cidadão pra lá de 

consciente! 

 

 

Veja aqui parte do nosso bate papo 

Ciclofemini: com que frequência você pedala com suas crianças? 

Edyr: Pedalamos sempre que podemos, ou quando o dia nos proporciona, sem chuva e 

sem frio. Pedalo com eles desde que eram criancinhas na cadeirinha. É 

um ótimo exercício para o corpo e para a mente. Frequentemente 

andamos de bicicleta dentro do nosso apartamento, sempre com capacete na cabeça. 

Edyr Sabino, exemplo de pai que 

pedala com os filhos –  por Claudia Franco 

Helena Soares Janzantti Sabino (4 anos), Daniel Soares Janzantti Sabino (8 anos), Pedro Henrique Freire Janzantti (17 anos), 

Edyr Sabino (58 anos) 
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Ciclofemini: Que uso você faz da bicicleta, lazer, esporte ou meio de transporte? 

Edyr: Nos fins de semana saímos para passear pelo centro da cidade, pois moramos 

aqui no centro de São Paulo. Nos dias de semana, temos ido de bike quase todos 

os dias para a escola das crianças, há pouco mais de 2km de casa. Vários pais 

de crianças tem percebido e dizendo que irão começar a fazer o mesmo.  

É ótimo! Ganhamos tempo no transito e praticamos exercício físico e 

ainda ampliamos o ciclo de amizades! 

Ciclofemini: Quais as dificuldades que você encontra ao pedalar com as crianças pela cidade? 

Edyr: Não temos ciclovias 7 dias por semana, 24 horas por dia, e nem estacionamentos 

para bicicletas. As vezes, quando estou sozinho, me arrisco a andar pela rua, mas tenho 

medo de ser atropelado. Por isto, temos que pedalar na calçada, compartilhando com 

os pedestres. Alguns poucos reclamam. Uma vez, uma senhora empurrou a Helena 

contra um canteiro e em outra vez dois rapazes a empurraram contra uma parede. Em 

outra ocasião, um senhor a fez cair numa poça d´água. Um outra vez duas mulheres 

ocuparam toda a calçada bloqueando nossa passagem. Tivemos que contorna-las pela 

rua. Andar de bicicleta pelo centro de São Paulo é como uma aventura diária 

pela selva de pedras, com direito a desviar de muitos buracos, das 

pessoas e dos veículos motorizados! Mas a maior parte das pessoas 

são simpáticas, apoiam a gente e dizem que vão aderir a iniciativa. 

Ciclofemini: Quais são os benefícios que você percebe para as crianças que pedalam pela 

cidade? 

Edyr: Saúde, esforço para sua própria locomoção, valor pelo coletivo, 

mente aberta!  Na escola elas chegam com mais energia. Eu na volta para o 

trabalho também tenho mais disposição. Encontramos e conhecemos muita gente, o 

que facilita as crianças a fazer amizade, inclusive eu. Já temos muitos conhecidos pelos 

caminhos que pedalamos regularmente. Fazemos comentários sobre os lugares, 

notamos detalhes em alguns prédios e paisagem e nos divertimos bastante. As vezes 

paramos para tomar um sorvete ou comer um chocolate! 

Ciclofemini:  Quais são os comentários das crianças? O que elas falam a respeito desta 

prática? 

Edyr: Elas adoram passear de bicicleta. Deixam facilmente o 

computador e a televisão para pedalar. As vezes saímos de patinete, 

inclusive eu. Temos patinetes dobraveis e são mais fáceis para carregarmos quando 

entramos em alguma loja. 

 O Daniel ultimamente tem rejeitado ir de bicicleta para a escola, pois alguns dos seus 

colegas de classe zombaram dele por usar capacete quando pedalando. Incrivel! Ele 
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ficou envergonhado, enquanto que os colegas que deveriam ter vergonha por não 

aderir a prática e com o uso do dispositivo mínimo de segurança. Os braços e pernas a 

gente pode consertar em caso de machucar, mas a cabeça tem que estar mais 

protegida. 

Ciclofemini:  O que falta para São Paulo ser uma cidade amiga da bicicleta? 

Edyr: Faltam ciclovias permanentes, estacionamentos seguros para bicicletas, 

educação e respeito no transito. Parece-me que existe uma lei municipal que 

determina, ou determinará, uma certa porcentagem do total da área dos 

estacionamentos reservada para bicicletas. Não vejo isto sendo praticado! 

 

Parece que usar a bicicleta como transporte em São 

Paulo é coisa rara a tal ponto que frequentemente 

somos fotografados e filmados. pelas pessoas. Volte-e-

meia, quando estamos sem bicicleta, somos 

reconhecidos e nos perguntam: Vocês não são aquela 

família que anda de bicicleta pelo centro da cidade? 

Edyr Sabino, 58 anos, Físico Médico, Engenheiro Biomédico e Fotógrafo Lambe-Lambe 

 

 

https://www.facebook.com/lambelambe?fref=ts

